
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม  2559  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

วันที่.....4........เดือน....เมษายน........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้
สอยภายในด้านหลังห้องน้้าเป็นท่ีเก็บ
ของครุภัณฑ์(เดิมเป็นห้องน้้าภายใน
อาคาร ) 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 150,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 150,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2559 
14/01/2559 

2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื้อน้้ามันดีเซล เพื่อเตมิรถยนต์ 
น้้ามันเครื่อง 

5,230 
บาท 

5,230 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,230 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,230 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

45/2559 
29/01/2559 

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื้อน้้ามันแกส๊โซฮอล9์1 
น้้ามันเครื่อง 

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

46/2559 

4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจา้เดอืน 
กุมภาพันธ์ 2559 

3,778.05 
บาท 

3,778.05 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,778.05 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,778.05 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2559 
29/01/2559 

5 โครงการหลังฝนถนนดิน  ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 
จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น นา้มัน
ดีเซล เพื่อบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนน 

27,360 
บาท 

27,360 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 27,360  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 27,360  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

62/2559 
16/02/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

66/2559 
29/02/2559 

7 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

67/2559 
29/02/2559 

8 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

68/2559 
29/02/2559 

9 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลหิน
โคนประจ้าเดือน กุมภาพันธ์   2559 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

79/2559 
29/01/2559 

10 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต้าบลหินโคนโคน ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2559 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

80/2559 
29/01/2559 

11 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้้าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

81/2559 
29/01/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท้างานท้ังอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน ประจา้เดือน กุมภาพันธ์  
2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

83/2559 
29/01/2559 

 

13 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและท้าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหินโคน ประจ้าเดือน 
กุมภาพันธ์  2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

84/2559 
29/01/2559 

14 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน  
กธ 9336 นครราชสมีา 

11,172.94 
บาท 

11,172.94 
บาท 

ตกลงราคา บ.โตโยต้าไทยเย็น จ้ากดั 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 

เสนอราคา 11,172.94 บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ้ากดั 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 

เสนอราคา 11,172.94 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

99/2559 
04/03/2559 

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่1,2,3,4,6,9 

10,500 
บาท 

10,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 10,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 10,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2559 
17/03/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครององค์การบรหิารส่วนต้าบล
หินโคน ประจา้ปี 2559 ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในวันท่ี 28 มีนาคม 
2559 

1,860 
บาท 

 

1,860 
บาท 

 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,860 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2559 
22/03/2559 

17 ค่าจ้างเหมาจดัท้าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม    โครงการปฐมนิเทศเดก็
นักเรียนและผู้ปกครององค์การบรหิาร
ส่วนต้าบลหินโคน ประจ้าปี 2559 ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันท่ี 28 
มีนาคม 2559 

1,780 
บาท 

1,780 
บาท 

ตกลงราคา นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา 1,780 บาท 

นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา 1,780 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2559 
22/03/2559 

 
 
 
 
 

 
 

 (ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลศิ) 

เจ้าพนักงานพัสดุ



 


